
Kontakt/telefon

Sentralbord Løkentunet 
Tlf. 69 68 15 00   

Vaktrom 
Tlf. 69 88 78 81

Avdelingssykepleier 
Tlf. 69 68 15 29

Kontor for praktisk bistand 
Tlf. 69 68 15 30

Korttidsutlån hjelpemidler 
Tlf. 94 85 79 50

Legevakt 
Tlf. 116 117

ADMINISTRASJON • RÅDHUSET

Servicetorget: 69 68 10 00
postmottak@askim.kommune.no
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Askim kommune

Velkommen til 

Sommerrogata 
omsorgsboliger



K R A F T S E N T E R E T  A S K I M

Mål for omsorgsboligene
• Vi setter den enkeltes behov i sentrum

• Brukerne skal få den hjelp de trenger  
for å kunne klare seg best mulig

• Vi gir hjemmesykepleie og praktisk bistand 
på bakgrunn av den enkeltes behov

• Vi ønsker å gi en omsorgsfull og  
trygg tjeneste til brukerne

Hvem kan få omsorgsbolig  
med bistand?

• Søkere må bo i kommunen

• Søkere som bor lite hensiktsmessig i 
forhold til helse og funksjonsnivå

• Søkere som har behov som ikke blir 
ivaretatt i eksisterende bolig

Søker med behov for nærhet, trygghet og flek-
sibilitet slik et døgnkontinuerlig tjenestetilbud 
representerer

Hva er en omsorgsbolig?
• Brukerne i omsorgsbolig er hjemmeboende 

og mottar hjemmesykepleie og praktisk 
bistand etter behov. Det gis individuelle 
vedtak

• Omsorgsboligene er døgnbemannet

• Det er trygghetsalarm i hver leilighet

• Brukerne kan benytte kantine på 
sykehjemmet og det er mulighet for å  
spise felles middag sammen med frivillige

• Sommerrogata omsorgsboliger består 
av 24 leiligheter og en personalbase for 
hjemmesykepleie

• Det samarbeides med Frivilligsentralen  
og andre om ulike sosiale aktiviteter

Samarbeid med pårørende til 
brukere i omsorgsbolig

Vi ønsker å se på pårørende som en ressurs 
for den enkelte. Målet er å få til et inkluderende 
og godt samarbeid som er til det beste for alle 
parter. Pårørende kan bl.a. bidra med ulike 
praktiske gjøremål som:

• Handle matvarer

• Vaske opp når de har vært på besøk

• Klesvask for bruker, evt. søke om 
kommunal vaskeriavtale mot betaling

• Følge bruker til lege, tannlege og  
andre avtaler

Andre praktiske opplysninger:
• Kommunens vaktmester sørger for 

praktisk vedlikehold og hjelp til innvendige 
småreparasjoner mot betaling

• Andre praktiske spørsmål vedrørende 
leiligheten skal rettes til boligkontoret

Helsemessige forhold:
• Hvis hjemmesykepleien tilhørende 

omsorgsboligene overtar medisinansvaret 
for deg, vil medisinene bli administrert som 
multidose

• Du beholder din fastlege

• Når du har mottatt hjemmesykepleie 
i mer enn 3 mnd., har du rett på fri 
tannbehandling hos den offentlige 
tannhelsetjenesten

Hjelpemidler:
• Hvis du har behov for hjelpemidler kan 

dette fås ved å ta kontakt med fysio/
ergoterapiavdelingen eller personalet ved 
omsorgsboligen


